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Liturgický kalendár:
Pondelok

3.7.

Utorok

4.7.

Streda

5.7.

Štvrtok

6.7.

Piatok

7.7.

Nedeľa

9.7.

Sv. Tomáša, apoštola
Sv. Alžbety Portugalskej
SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza
14. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

sviatok
ľub. spom.
slávnosť
ľub. spom.
ľub. spom.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda
V stredu 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše budú
o 8.00 a o 18.00 hod. Svätá omša o 9.30 hod. nebude, nakoľko je púť
v Selciach.
Farnosť Selce pozýva veriacich na tradičnú diecéznu Cyrilometodskú
púť 5. júla 2017 s týmto programom: 9.30 - privítanie pútnikov a
modlitba posvätného ruženca; 10.30 - slávnostná svätá omša, ktorú
celebruje Mons. Branislav Koppal, banskobystrický generálny vikár.

Spovedanie cez prázdniny
Počas prázdnin bude spovedná služba v pracovné dni len v čase od
9.00 hod. do 13.00 hod.

13. júl - Fatimský program
13. júla 2017 (štvrtok) pokračuje prežívanie osláv 100. výročia
Fatimských zjavení na Starých Horách. Program zabezpečuje náš
dekanát BB-Katedrála. Program začne o 18.00 hod. svätou omšou
v Bazilike a po nej bude sprievod na Studničku, spojený s modlitbou
ruženca. Pozývame vás zúčastniť sa a tak reprezentovať aj náš
dekanát. Hlavným celebrantom bude Dp. Peter Staroštík, farár na
Fončorde.

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí ukončil 8. ročník
ZŠ a takisto dospelých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti
birmovania, aby si vyzdvihli prihlášku na farskom úrade alebo
v sakristii. Prihlásiť sa môžete do koca prázdnin. Najbližšia birmovka
bude na Turíce r. 2018.

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca
Minulú nedeľu bola celosvetová zbierka na Dobročinné diela
Svätého Otca. V našej farnosti sa vyzbieralo 598,40 eur. Všetkým
darcom už dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Korunka Božieho milosrdenstva - úplné odpustky
Na žiadosť KBS Apoštolská penitenciária dňa 3.4.2017 vydala dekrét,
podľa kto-rého veriaci na Slovensku môžu od 1.6.2017 získať úplné
odpustky (za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie,
modlitba na úmysel Svätého Otca...) – pre seba alebo pre duše
v očistci – modliac sa Korunku Božieho milosrdenstva:
- v kostole/kaplnke pred Eucharistiou;
- alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania
v spoločenstve (viacerí veriaci);
- alebo chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom,
no chcú si vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.

Zrušenie svätých omší v soboty o 8.30 hod.
Od 1. júla 2017 budú sväté omše v Katedrále v soboty o 8.30 hod.
zrušené až do odvolania. Je na to viacero dôvodov:
1.) majú najnižšiu účasť;
2.) nemám stáleho kaplána a keď mám v sobotu 2-3 sobáše a sú aj
so sv. omšou, neviem nájsť výpomoc;
3.) prichádzajú dovolenky a aj kňazi, ktorí mi vypomáhajú, ale
zároveň slúžia v školstve, si tiež potrebujú oddýchnuť a tak by
bolo náročné zohnať zastúpenie.
4.) ráno sú v centre mesta viaceré sväté omše, z ktorých je možné si

vybrať (kostol sv. Alžbety o 6.00, Kostol sv. Kríža 6.30 a Katedrála 7.00
hod.).
Zo srdca Vás prosím o pochopenie a toto menšie obmedzenie
príjmite prosím ako obetu za nové kňazské povolania, o ktoré sa
modlíme. Kňazských povolaní je stále menej a my veriaci radi
využívame služby kňazov. Modlite sa, prosím Vás, aby Pán vzbudil
kňazské povolanie aj vo Vašej rodine. Tak budeme mať nádej, že
nám služby kňazov chýbať nebudú.

Upratovanie kostola
Pozývame vás, s prosbou o pomoc, na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok po večernej sv. omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 17.6.2017 vyslúžili Peter Maťuš a Lenka
Donovalová.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
S radosťou Vám môžem oznámiť - ako ste si určite viacerí všimli
- na Kaplnke sv. Jána Nepomuckého začali práce a prosím Vás
o modlitby, aby Pán Boh požehnal tých, ktorí pracujú, aby všetko
prebiehalo dobre a bezpečne.
Ďakujem aj Vám, ktorí ste aj po skončení Verejnej zbierky prispeli
na opravu Kaplnky.
Ďalej Vám s radosťou oznamujem, že projekt, ktorý sme na Kaplnku
podali na Ministerstvo kultúry v programe „Obnovme si svoj dom“
nám schválili a aj keď nedostaneme sumu, o ktorú sme žiadali
(35 tisíc), dostaneme 3.000 eur, čo je tiež pre nás veľmi dôležité a
užitočné.

Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac
potrebujete!
Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na
IBAN: SK48 0900 0000 0004 3364 8697.

Pozývame
Šakpuliarska novéna
Bratia bosí karmelitáni z Kalvárie pozývajú na tradičnú škapuliarsku
novénu. Bude sa konať od 7. do 15. júla každý deň vo večerných
hodinách o 18.30, výnimkou je nedeľa, keď sa čas sv. omše nemení, t.j.
o 15.30. Novénu bude viesť o. Ján Števkov, bosý karmelitán pôsobiaci
od 1. júla na Starých Horách.
V posledný deň novény, t.j. 15. júla, bude možnosť prijať škapuliar.
Slávnostnú omšu 16. júla bude celebrovať o. Stanislav Miernik, farár
zo Starých Hôr.

Projekt 9 mesiacov za život
V rámci 2. ročníka Projektu 9 mesiacov za život vás pozývame
na modlitbové stretnutia za záchranu počatého života a úctu
k ľudskému životu od počatia až po prirodzený skon, ktoré sa konajú
v kaplnke Rooseveltovej nemocnice na 1. poschodí každú stredu
po sv. omši, ktorá býva o 15.30 hod. Modlitby trvajú do 17.30 hod.
Vedie ich nemocničný kaplán Juraj Adamkovič.
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